
Empresários devem renovar modelos de operação 
 
O "Mundo Sob Nova Direção" - tema da 12ª Conferência Internacional do Ethos que termina 
hoje, em São Paulo - deveria ser "O Mundo Sob Nova Liderança", na opinião de John Elkington, 
sociólogo inglês que cunhou expressões como "triple bottom line"- com a ideia de que as 
empresas devem medir o valor que geram, ou destroem, nas dimensões econômica, social e 
ambiental - e sua versão popular, "PPP - people, planet and profit" (pessoas, planeta e lucro). 
 
"A cada 60 anos a economia aberta passa por mudanças profundas que exigem novos modelos 
de eficiência e novas lideranças", diz Elkington. E os empresários, precisam acompanhar essas 
mudanças.  
 
Entre as propostas para o desenvolvimento de líderes que possam contribuir para a construção 
de uma economia mais sustentável apresentadas na conferência, a de Otto Scharmer, autor da 
Teoria U, presidente do Presencing Institute e professor do Massachusetts Institute of 
Technology foi um dos destaques. Scharmer acredita que a relação entre a economia 
financeira e a economia real entrou em colapso. A partir dessa constatação, propõe um modelo 
de gestão que chama de liderança coletiva. 
 
O processo envolve um mergulho dos líderes corporativos em uma situação real, que deverá 
resultar num reaprendizado coletivo. A partir de cinco etapas baseadas no desenho do U (ligar-
se à realidade, observá-la, imaginar o futuro, projetar soluções e concretizar) Scharmer 
garante, entre o mergulho e a volta à tona, na outra ponta do U, que surgem novas ideias 
para antigas questões. "Precisamos acabar com o antigo conceito de liderança", diz.  
 
A Teoria U já foi testada em empresas como Shell e HP. São essas lideranças, segundo 
Scharmer, que têm a missão de mudar os conceitos para dar espaço a uma nova economia. 
Ele diz que "é preciso entrar no sapato dos outros", conectar-se com o sentido coletivo. Ele 
acredita que é preciso abrir as mentes para perceber o que não está evidente no sistema. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14, 15 e 16 maio 2010, Empresas, p. B7. 


